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EDITAL 026/2019 – PRPGEM/UNESPAR 
 
 

SELEÇÃO DE BOLSISTA-TÉCNICO 
 
 

O Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática - PRPGEM, da Universidade 
Estadual do Paraná (Unespar), torna público o edital para seleção de bolsista-técnico para 
atuar nos Laboratórios Multiusuários em que são realizadas Pesquisas em Educação 
Matemática. 
 
 
1. OBJETIVO 

 
Conceder bolsas para suprir a necessidade de profissionais especializados nos Laboratórios 
Multiusuários da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), visando potencializar o 
desenvolvimento da pesquisa científica, tecnológica e de inovação no campo da Educação 
Matemática. 
 
 
2. RECURSOS FINANCEIROS 

 
2.1 Serão concedidas bolsas para profissionais com nível superior no valor mensal de R$ 

2.000,00 (dois mil reais). O período de bolsa será de até 18 meses. 
 

2.2 A Unespar ficará responsável pelo pagamento mensal das bolsas com recursos recebidos 
da Fundação Araucária, respeitados os valores-limite e os demais itens descritos em 
Chamada específica. 

 
 
3. CARACTERIZAÇÃO DAS BOLSAS E DO BOLSISTA 

 
3.1 Nível Superior (NS): Profissional com curso completo de graduação, priorizando aluno 

matriculado em programa de pós-graduação Stricto Sensu, para exercer atividades 
técnicas de nível superior envolvendo técnicas e métodos específicos de apoios às 
atividades de pesquisa em Educação Matemática vinculadas ao PRPGEM. 
 

3.2 Os valores e a duração da bolsa serão os seguintes: 
Nível de Formação Valor Mensal Duração 
Superior R$ 2,000 18 Meses 

 
3.3 O bolsista deverá exercer suas atividades em regime de até 40 horas semanais, de acordo 

com atividades, locais e orientações indicadas pelo docente supervisor. 
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4. DO PROCESSO DE SELEÇÃO DOS BOLSISTAS 

 
Os candidatos devem enviar sua manifestação de interesse até o dia 04 de dezembro para o 
seguinte e-mail prpgem@unespar.edu.br, anexando os itens abaixo: 

I. Documentos pessoais (RG e CPF) 
II. Dados Bancários (Banco, Agência e Conta) 
III. Currículo lattes atualizado 
IV. Comprovantes de Conclusão de Curso Superior 
V. Comprovante de ser aluno de Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu (se for o 

caso) 
VI. Carta de intenções 

 
 
5. DA SELEÇÃO 
 
O processo de seleção será conduzido por Comissão Específico presidida pela docentes 
supervisora e consistirá de: 
 

I. Análise de Currículo 
II. Análise da Carta de Intenções 
III. Entrevista 

 
5.1 As entrevistas serão realizadas no dia 06 de dezembro de 2019, às 13h30, no campus sede 

do PRPGEM, localizado à rua Cruz Machado, 493, Edifício Office Center, 2º andar, 
Centro, União da Vitória, PR. 
 

5.2 O não atendimento aos prazos bem como a ausência de qualquer documentação exigida 
no item 4 ou na entrevista implicará na desclassificação automática do candidato. 
 
 

6. DAS FUNÇÕES DO BOLSISTA-TÉCNICO 
 

O bolsista técnico deverá desempenhar atividades orientadas e supervisionados por docente 
do PRPGEM, as quais consistirão em auxiliar, desde o planejamento até a efetivação, as 
atividades de pesquisa dos pesquisadores vinculados ao PRPGEM, o que nomeadamente 
envolve apoio técnico visando à realização de atividades técnicas, organização, formatação, 
gravação, transcrição, conversão, catalogação, compactação, tratamento, guarda e 
transferência de dados e documentos, comunicação, atualização, orientação, manipulação, 
agendamentos e acompanhamento de uso dos equipamentos alocados nos Laboratórios 
multiusuários utilizados pelo PRPGEM, zelando pelo bom e adequado funcionamento/uso, 
bem como atender às necessidades de atualizações, manutenção e/ou reparos. Além disso, o 
técnico auxiliará no gerenciamento e viabilização ao acesso e comunicação com 
pesquisadores e sujeitos de pesquisa, cujo contato ocorre por meio de recursos de acesso 
remoto. 
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7. CRONOGRAMA 

 
Etapa Período 
Abertura do edital 29/11/2019 
Prazo para envio dos documentos 29/11/2019 a 04/12/2019 
Entrevista 06/12/2019 
Resultado 06/12/2019 
 
 
8. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 
Eventuais dúvidas ou esclarecimentos devem ser solicitados exclusivamente pelo e-mail 
prpgem@unespar.edu.br até a data limite para envio de documentos. 

 
 

União da Vitória, 29 de novembro de 2019. 
 
 
 
 
 

Profa. Dra. MARIA IVETE BASNIAK 
Supervisora 

Docente do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática - PRPGEM 


